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TERMÉKADATLAP 
RIGIPS RIMANO 3-6 

  
Kézi gipszes vékonyvakolat beltéri felhasználásra. Portermék. 
 
Tűzvédelmi osztály: 
A1 
Termékcsoport: 
Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok 

 
Műszaki adatok 

Terméktulajdonságok 

Gipsz kötőanyagú finomszemcsés vékonyvakolat. Jól tapad, 
bekeverése egyszerű, felhasználása gazdaságos. Sima, egyenletes, 
repedésmentes felületet biztosít, repedés - és zsugorodásmentesen 
szárad.  Festhető, tapétázható. 

Összetevők Kálcium-szulfát különböző hidrátfokozatokon adalékokkal. 
Száraz keverék finomgipszből, tapadást javító adalékokkal. 

Kiszerelés zsákban: 5 kg és 20 kg 

Bekeverési arány kb. 1,2 kg/ 1 l víz 

Anyagszükséglet 0,9 kg/m2/mm 

Bedolgozhatósági idő  kb. 60 perc 

Javasolt felhordási vastagság 3-6 mm 

Nyomószilárdság ≥ 2,5 N/mm2 

Hajlítószilárdság ≥1,0 N/mm2 

Páraáteresztés µ= 10 (szárazon) µ= 6 (nedvesen) 
Alapfelület, melyen a termék 
alkalmazható Tégla- és betonfelületek, gipszvakolat, mész-cement vakolat 

Felhasználási terület 

Széleskörűen felhasználható gipszes vékonyvakolat mész-cement 
alapvakolatok glettelésére; pórusbeton vagy beton falak és 
mennyezetek vékonyvakolására és glettelésére; kapart/felújítandó 
felületek javítására és glettelésére. A kiváló tulajdonságokkal 
rendelkező belsőtéri gipszvakolat nagy méretpontosságú zárt fugával 
épített szerkezetek (zsaluzott beton, YTONG, gipszblokk stb.) 
vakolására alkalmazandó. Csak beltéri helyiségekben használható, 
ahol a páratartalom normál mértékű.  

Alapfelület előkészítése 

A felületről a szennyeződést, laza részeket, port eltávolítjuk, hogy az 
alap szilárd és tiszta legyen. Nagy nedvszívású alapokon a termék 
használata előtt Rikombi Grund mélyalapozó felhordása szükséges. 
Kevésbé nedvszívó, tükörsima felületeken Rikombi Kontakt tapadóhíd 
alkalmazása szükséges. 

Bekeverés 

A szükséges vízmennyiséget öntsük tiszta edénybe (1 l vízhez 1,2 kg 
gipsz). Ebbe szórjuk bele a gipszes vékonyvakolatot, amíg a felszínen 
már csak kevés víz látható. Körülbelül 5 perc beszívódási idő után 
kézzel vagy keverőszárral csomómentesre elkeverjük. A Rigips gipszes 
vékonyvakolat az időjárási körülményektől és az alapfelülettől 
függően 60 percig dolgozható be. 
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Bedolgozási feltételek 
A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a 
fogadófelületnek egyaránt legalább +5˚C hőmérsékletűnek kell 
lennie. 

Hasznos tanácsok 

A felhordás és simítás glettvassal egy munkafázisban történik. 
Következő réteg felhordása csak a teljes száradás után történhet. 
Dübel vagy tipli az anyag teljes szilárdulása után, 24 óra elteltével 
terhelhető. Jó alapfelület festés és tapétázás számára. Festéshez 
minden a kereskedelemben kapható festék alkalmazható, kivétel a 
mész- és vízüvegfesték. A bedolgozáshoz mindig használjunk tiszta 
szerszámokat és edényeket. Alkalmazása nem ajánlott 5˚C alatti 
hőmérséklet esetében. 

Tárolási információ Nedvességtől védett helyen, +2˚C és +30˚C között tároljuk. Fagyástól 
óvni kell. A felbontott zsákokat visszazártan kell tárolni. 

Szavatossági idő Gyártástól számított 12 hónap, felbontás után 3 hónap. 

  
 


